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DRYMAX 2.4
Thảm hoặc tấm siêu thấm dùng một lần, siêu bền, khả năng hấp thụ cao, hấp thụ từ cả hai mặt.
Mặc dù dày chỉ vài milimét, miếng sản phẩm hấp thụ và có thể chứa một lượng lớn chất lỏng
cũng như vi khuẩn. DryMax 2.4 có khả năng hấp thụ đến 9 lít nước hoặc 3,5 lít dung dịch muối.
Nó có thể dùng để đặt dưới bàn phẫu thuật, ở phía trước bàn chân của đội phẫu thuật, hoặc bất cứ
khi nào cần thấm nước. Hấp thụ từ cả hai bên, DryMax 2.4 có thể đặt được trên bề mặt đã ướt.
Một ứng dụng khác nằm trong bài thí nghiệm thấm ướt – dùng đặt dưới bệnh nhân với một tấm
vô trùng - để thu gom chất lỏng (ví dụ nước thải), ngăn ngừa ngâm bệnh nhân và thiết bị trong
môi trường ẩm ướt.
Các chất lỏng hấp thụ vẫn còn bên trong vải và được biến thành gel. Vải không bị rò rỉ hoặc nhỏ
giọt. Vì các chất lỏng bị ô nhiễm được giữ lại trong gel, sản phẩm này đóng góp vào việc kiểm
soát việc phẫu thuật và xét nghiệm
Mã
F20241

Vô trùng
Không

Kích thước
72×37 cm
28″x14½”

Ứng dụng

Cách dùng

Hấp thụ các chất lỏng
như nước muối, nước
tiểu và máu.

Sản phẩm dùng một
lần, không cắt vỏ
ngoài, không đứng lên
- có nguy cơ trơn
trượt
Đóng gói
25 tấm/ túi nilong
4 túi/ hộp
1 hộp 100 tấm

Hấp thụ
Cách loại bỏ
9 lít nước hoặc 3,5 lít Xử lý như chất thải
nước muối 0.9% NaCl lâm sàng, sự đốt cháy
tạo ra carbon dioxide
và nước.
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• Dễ dàng sử dụng và loại bỏ
• Vệ sinh hơn
• Môi trường làm việc an toàn và dễ chịu
• Tiết kiệm thời gian và tiền bạc
• Có thể được xử lý theo cách thông thường
• Thời gian xoay vòng giữa các ca mổ giảm đáng kể
Các tấm siêu thấm và vô trùng của DryMax đóng góp vào việc mang đến phòng phẫu thuật môi
trường khô ráo và an toàn hơn, vì tấm lót có thể được đặt trên bàn mổ gần bệnh nhân.
DryMax Sterile là một sản phẩm sử dụng một lần và dễ dàng xử lý sau khi sử dụng. Tấm thảm
hấp thụ và kết dính các chất lỏng gốc nước hiệu quả, do đó làm giảm thời gian và chi phí bỏ ra
để làm sạch cho phép quay vòng các ca phẫu thuật nhanh hơn.
Một số ứng dụng:
• Khoa khớp

• Phụ khoa

• Phẫu thuật đầu gối và vai

• Mổ đẻ

• Phẫu thuật mở hộp sọ

• Phẫu thuật cắt cụt chi

• Khoa tiết niệu

• Phẫu thuật vùng bụng

• Chấn thương

• Phẫu thuật mắt
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Tên
Maxi
Maxi Tape

Mã
F50241
F50243

Midi

F50161

Midi Tape

F50241

Ứng dụng
Hấp thụ các chất lỏng
gốc nước như nước
muối, nước tiểu và
máu.

Kích thước
72×37 cm
28″x14½”
72×37 cm
28″x14½”
56×37 cm
22″x14½”
56×37 cm
22″x14½”

Cách dùng
Sản phẩm dùng một
lần, không cắt vỏ
ngoài, không đứng
trên pad - nguy cơ
trơn trượt.

Lượng nước/dung dịch
muối có thể thấm

Đóng gói

6 / 2.4

40 x 2 = 80 tấm

6 / 2.4

40 x 2 = 80 tấm

6 / 1.6

50 x 2 = 100 tấm

6 / 1.6

50 x 2 = 100 tấm

Vô khuẩn
Có, EO

Loại bỏ
Xử lý như chất thải
lâm sàng, khi đốt tạo
thành dạng carbon
dioxide và nước
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BĂNG GẠC CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG: DRY MAX

BĂNG GẠC SIÊU THẤM DÙNG TRONG CHĂM SÓC VẾT THƯƠNG
DryMax Extra là loại băng gạc siêu thấm dành cho chăm sóc vết thương. Lõi siêu thấm ưu việt
có khả năng giữ lượng lớn chất dịch chảy từ vết thương bị loét. DryMax Extra được thiết kế và
phát triển để thúc đẩy quá trình lành vết thương.
LÀM THẾ NÀO ĐỂ XỬ LÝ CÁC VẾT THƯƠNG BỊ LOÉT NẶNG
Những vết thương bị loét nặng đòi hỏi rất nhiều sự tận tâm từ các điều dưỡng viên. Những
vết thương này gây khó chịu cho bệnh nhân, mất thời gian dài và khá tốn kém để chữa lành.
TRỢ GIÚP TRONG VIỆC CHĂM SÓC
Một chiếc băng gạc siêu mỏng rất thoải mái khi đặt lên vết thương. Khả năng hấp thụ và duy
trì rất hiệu quả của nó giúp ngăn các chất lỏng khỏi bị rò rỉ ra ngoài. DryMax Extra giúp giảm
đau và giảm bớt mùi từ vết thương khiến bệnh nhân thoải mái hơn.
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DRYMAX EXTRA
Các vết thương lở loét luôn là vấn đề nghiêm trọng đối với cả bệnh nhân và các y tá. Các loại
băng truyền thống và gạc bọt biển có thể gây hoại tử và rò rỉ chất dịch khi dùng cho vết
thương loét.
DryMax Extra là loại băng vô khuẩn, mỏng, siêu thấm hút, dùng một lần, chỉ định dùng cho
các vết thương bị tiết dịch như các loại vết thương mãn tính, loét chân, vết loét da tỳ đè và
loét chân ở người bị tiểu đường.
DryMax Extra thấm hút các chất dịch chảy từ vết thương và giữ lại trong lõi siêu thấm. Khả
năng hấp thụ và duy trì theo chiều dọc ngăn ngừa sự hoại tử của các vết thương. Vi khuẩn từ
chất dịch tiết ra sẽ bị thấm hút vào phần lõi của sản phẩm này.
Drymax Extra có thể sử dụng dưới sự nén ép và do khả năng hấp thụ và duy trì nó sẽ làm
giảm số lần thay băng so với các sản phẩm truyền thống. Điều này giúp giảm chi phí điều trị
và cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân.
Tên sản phẩm

Mã

Số miếng/hộp

DryMax Extra 10×10 cm

F60003/10
F60003/25
F60003/50

10
25
50

DryMax Extra 10×20 cm

F60005/10
F60005/25
F60005/50

10
25
50

DryMax Extra 20×20 cm

F60006/10
F60006/25
F60006/50

10
25
50

DryMax Extra 20×30 cm

F60007/10
F60007/25
F60007/50

10
25
50

DryMax Extra 37×56 cm

F60010/10

10
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DRYMAX KHÔNG TIÊT TRÙNG
Các vết thương lở loét luôn là vấn đề nghiêm trọng đối với cả bệnh nhân và các y tá. Các loại
băng truyền thống và gạc bọt biển có thể gây hoại tử và rò rỉ chất dịch khi dùng cho vết
thương loét.
DryMax Extra Không tiệt trùng, mỏng, siêu thấm hút, dùng một lần, chỉ định dùng cho các vết
thương bị tiết dịch như các loại vết thương mãn tính, loét chân, vết loét da tỳ đè và loét chân
ở người bị tiểu đường.
DryMax Extra Không tiệt trùng thấm hút các chất dịch chảy từ vết thương và giữ lại trong lõi
siêu thấm. Khả năng hấp thụ và duy trì theo chiều dọc ngăn ngừa sự hoại tử của các vết
thương. Vi khuẩn từ chất dịch tiết ra sẽ bị thấm hút vào phần lõi của sản phẩm này.
Dry Max Không tiệt trùng có thể sử dụng dưới sự nén ép và do khả năng hấp thụ và duy trì nó
sẽ làm giảm số lần thay băng so với các sản phẩm truyền thống.Chỉ dùng DryMax Non-sterile
làm lớp băng ngoài.

Tên sản phẩm

Mã

Số băng/hộp

DryMax Non-sterile 10×10 cm

F20011/200

200

DryMax Non-sterile 10×22 cm

F20021/200

100

DryMax Non-sterile 20×22 cm

F20041/200

100
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Easy to use and dispose o

